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آموزشی،  با توجه به شروع واتمام نیمسال های تحصیلی):قابل توجه دانشجویان محترم

ر نیمسال آخرین زمان تحویل مدارک به دفاتر پژوهشی دانشکده ها جهت برگزاری امور دفاع د

مرداد ماه می باشد.بدیهی است دانشجویانی که پس از 02دی ماه و در نیمسال دوم  02اول 

تاریخ فوق الذکر جهت انجام امور اداری مراجعه نمایند باید نیمسال تحصیلی بعدی را تمدید و 

 شهریه ترم جدید را پرداخت نمایند.شایسته است موارد ذکر شده به نحو مقتضی اطالع رسانی

 )(گردد.
                                                                                                                                  

 دانشجویان ذیل پس از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ شورای گروه و یا شورای پژوهشی

 -ایند.مجوز دفاع به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمجهت انجام امور دفاعیه با در دست داشتن 

02/6/69تاریخ به روز رسانی                 

 رشته حقوق
 کد پایان نامه تاریخ شورا تاریخ گروه استاد راهنما رشته نام و نام خانوادگی

)سریعا  جمشید راستی

 (مراجعه نمایید جهت دفاع
 61341010344114 42/6/39 61/61/39 اکبر طابکی حقوق عمومی

 61341019394119 49/66/39 44/3/39 حیدر امیر پور حقوق جزا حسین احمدی

 61341010394169 62/4/31 62/64/32 سید حسین صادقی خصوصی ابراهیم ثمره ابراهیمی 

 61341010324111 96/6/39 42/6/39 سید حسین صادقی خصوصی  زینب گلشاهی 

 42/6/39 صادقی سید حسین حقوق جزا زهرا شهرکی
 

96/6/39 
61341019324193 

 61341010324190 96/6/39 63/2/31 سید حسین صادقی حقوق  مینا شهری 

 61341010396193 63/0/32 - سید حسین صادقی حقوق جزا ابوالقاسم رهدار

 61341010324109 49/66/39 - حیدر امیر پور حقوق عمومی ابوالفضل تیموری

 سولماز برهانی
 حقوق

 خصوصی
 61341010394114 49/66/39 9/61/39 ابراهیم تقی زاده

 سید عبدالرِِِِِیوف حسینی
حقوق 

 خصوصی
 61341010394116 40/1/39 - ابراهیم تقی زاده

 نعمت اهلل رضایی
حقوق 

 خصوصی
 61341010324120 49/66/39 69/66/39 ابراهیم تقی زاده

 61341010324199 9/4/31 41/61/39 ابراهیم تقی زاده حقوق عمومی علی لعل علیزاده
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 یاسر مشمول
حقوق 

 خصوصی
 61341010394111 9/4/31 4/66/39 ابراهیم تقی زاده

 61341010394162 69/1/31 41/64/39 حمیدرضا رفیعی فنود حقوق عمومی 

 61341010394110 49/66/39 6/61/39 حمیدرضا رفیعی فنود  خصوصی  بهاره کیخوایی 

 ملیحه شامکوبیان
حقوق 

 خصوصی
 61341010396112 49/66/39 - احمد اسدی

 61341010396110 41/0/39 0/1/39 سید هاشم فرقانی حقوق عمومی محمد علی مودی

 61341010396110 41/0/39 41/9/39 سید هاشم فرقانی خصوصی  فاطمه شهیدی 

 61341010394161 62/1/31 49/64/39 سید هاشم فرقانی عمومی محمد سلمانی

 61341019394161 62/1/31 61/64/39 سید هاشم فرقانی جزا سیما هاشمی باغی 

 محمود رضا میری 
حقوق 

 خصوصی
 61341010324119 69/9/31 63/4/39 سید هاشم فرقانی

 61341010326194 49/66/39 63/2/31 سید هاشم فرقانی حقوق عمومی ابوذر گلشنی 

 محبوبه داور
حقوق 

 خصوصی
 61341010324122 41/0/39 63/9/39 محمد رضا کیخا

 613410103963110 41/0/39  محمد رضا کیخا خصوصی  محمد مرادقلی 

 61341019324119 49/66/39 69/66/39 محمد رضا کیخا جزا غالمرضا خلیلی

 61341210394113 49/66/39 41/2/31 محمد رضا کیخا الهیات  زهرا باقری منش 

 61341010394116 49/66/39  حمید رضا رفیعی فنود عمومیحقوق  کلثوم امین افشار

 61341019346114 61/0/39 - محمود بوالغ جزا میالد ذیحیات کرمانی

 61341019394169 49/66/39 41/61/39 محمود بوالغ حقوق جزا ارش روانان

 61341010326142 2/64/32 41/61/32 علی روانان خصوصی عباس عباسیان

 61341010326143 69/4/31 60/64/32 علی روانان خصوصی اسماعیلی نژادعبدالغفار 

 61341010324199 2/64/32 60/2/31 علی روانان خصوصی حسینعلی خدری 

 61341019396190 49/3/39 69/3/39 محمود بوالغ حقوق جزا علی رضا سرحدی

 04341019396114 63/61/36 41/2/31 محمود بوالغ حقوق  پریسا جهان پور 

 61341019324110 46/1/31 40/0/39 محمود بوالغ حقوق جزا محمد خزایی
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 61341019326140 9/61/32 - محمود بوالغ جزا هادی یوسفی پور

 61341019324112 60/64/32 - محمود بوالغ جزا مصطفی نقدی

 61341019394190 41/0/39 61/2/39 احمد میر جزا محمد رضا فیروزی

 61341019324116 41/0/39 43/2/39 منصور میر   ماندانا رستمی 

 61341010396119 43/3/39 69/0/39 احمد میر حقوق عمومی عبدالحسین نورزهی

 61341010326199 9/61/32  ضیاء خزاعی حقوق عمومی اسلم امیری 

 61341010324100 41/0/39 44/2/31 احمد میر حقوق عمومی رامین راستینه 

 61341019396111 9/4/31 6/64/39 احمد میر حقوق جزا سمیه مرادقلی

 حمید رضا وکیلی
حقوق 

 خصوصی
 61341010396119 9/4/31 49/66/39 منصور تاجری

 61341010396111 49/64/39 49/61/39 مریم پویا حقوق عمومی مهدی ناظمی

 61341010394114 40/66/39 - صغریسید مهدی ا حقوق عمومی علی میران

 61341010394169 69/1/31 41/66/39 سید مهدی اصغری حقوق عمومی علی اصغر کریمی نسب 

 9/4/31 49/64/39 سید مهدی اصغری حقوق عمومی محمود نوابی ریگی
61341010394113 

 

 61341010324109 96/6/39 - پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی امین مرادی

 علی راشکی 
حقوق 

 خصوصی
 6134101039110 9/4/31 4/64/39 پرویز رضا میر لطفی

 منصور میری 
حقوق 

 خصوصی 
 613461010396111 43/3939 41/2/31 پرویز رضا میر لطفی

الل الدین اسداهلل پور ج

 کوتنایی
 61341019394114 49/66/39 41/1/39 بهروز بهبودیان حقوق جزا

 61341010394112 41/0/39 66/0/39 بهروز بهبودیان عمومی زهره نخعی

 61341010394119 41/0/39 66/0/39 بهروز بهبودیان عمومی حسن قاسم زاده

 61341019394110 9/4/31 6/64/39 بهروز بهبودیان حقوق جزا محمد حسن کرم زاده

 61341010324114 62/4/39 62/64/32 امیر حمزه ساالرزایی خصوصی اعظم هاشمی 

 61341019396111 62/4/31 2/3/39 امیر حمزه ساالرزایی جزا محمود سرحدی

 61341010324129 44/61/32 41/61/32 امیر حمزه ساالرزایی خصوصی فاطمه شیبانی
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 61341019324111 40/4/39 63/4/39 امیر حمزه ساالرزایی حقوق جزا مهرناز نخعی 

 61341010324119 41/0/39 41/9/39 محمد جواد رضایی زاده حقوق عمومی صالح براِیی نژاد

 61341010324163 66/64/32 - منصور میر علوم سیاسی نرگس نورزی

 61341010326191 49/9/39 - منصور میر حقوق عمومی امیر اسحاقی

 61341010396191 3/66/39 69/61/39 علی چهکندی نژاد علوم سیاسی زهره حریفی

 خدیجه نیک اختر
حقوق 

 خصوصی
 6134101396191 0/4/32 41/64/39 چهکندی نژادعلی 

 پروین نوری
حقوق 

 خصوصی
 61341010394140 63/66/39 69/61/39 علی چهکندی نژاد

 61341010324100 62/64/32 - مریم پویا حقوق  وسمیه دهواری

 61341010396199 40/4/39 63/64/39 مریم پویا عمومی نوید شهمرادزاده فهرجی

 61341010396114 49/66/39 64/61/39 تاجریمنصور  عمومیحقوق  حسن آهنی

 61341010324193 41/0/39 46/9/39 عسکر جاللیان خصوصی  محدثه نصیری 

 61341019394166 49/66/39 41/66/39 عسکر جاللیان جزا  سید مهدی اسالمی زیدانلو 

+ 

 

 غزال شریعت زاده بامی

 61341010324162 42/1/32 - عسکر جاللیان حقوق عمومی

 علی مرتضوی نسب 
حقوق 

 خصوصی
 61341010324116 41/0/39 9/2/39 عسکر جاللیان

 61341019324123 66/64/32 - عسکر جاللیان جزا امیدفرهمند نژاد

)سریعا محمد یاسر دهبانی

 جهت دفاع مراجعه نمایید(
 04341010364121 3/61/39 2/61/39 مسعود اخوان  فر حقوق عمومی

 22902020992202 6/5/99 - حسن حیدری حقوق عمومی خلیل حیات مقدم

 نسرین آینه
 حقوق عمومی

 61341010324111 66/64/32 - منصور تاجری

 فرهاد مختوم نژاد
 عمومی

 61341010396191 60/9/32 - منصور تاجری

 غالمرضا اشجعی
 حقوق عمومی

 6134100324192 66/64/32 - منصور تاجری

 علیپورخمرینگین 
 حقوق جزا

 61341019324194 41/0/39 40/1/39 محمود مهدوی

ابرهیم میر بلوچزهی بهر 

 ابادی

 جزا
 61341019394193 41/0/39 42/0/39 محمود مهدوی
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 علیرضا شهرکی 
 جزا

 61341019396119 49/66/39 - محمود مهدوی

 هادی بیرانوند 
 جزا

 61341019394169 69/4/31 41/66/39 محمود مهدوی

 سعید صوفی
 جزا

 61341019396112 49/66/39 49/61/39 محمود مهدوی

 سید اسماعیل سلطانی
 جزا

 61341019394162 49/4/31 41/64/39 محمود مهدوی

 سمیرا خواجه بنجار
 جزا

 61341019394116 49/66/39 4/66/39 حسن مرادی

 حسین احمدی
 جزا

 613410193994119 49/66/39 44/3/39 حیدر امیر پور

 ابوالفضل تیموری
 حقوق عمومی

 61341010324109 49/66/39 - حیدر امیر پور

 محمد نطاق نجفی
 خصوصی

 61341010396113 9/4/31 6/64/39 حیدر امیر پور

علی محمد رشتی رحمت 

 ابادی

 خصوصی
 61341010394193 63/64/39 66/64/39 محمد بارانزهی

 سید محمد موسوی 
 عمومی

 61341010394160 61/1/31 41/66/39 بارانزهی محمد

 سمانه دانایی 
حقوق 

 خصوصی 
 61341010324190 60/6/39 46/2/36 محمد بارانزهی

سید محمد رحیم مرتضوی 

 بابا حیدری

 عمومی
 61341010396110 2/0/39 2/0/39 علی دشتی

 صادق ازادی
 جزا

 61341019394161 41/0/39 44/2/39 سید مهدی اصغری

 حمید باقری نیا 
 جزا 

 61341019344140 44/61/32 43/3/34 موسی عاکفی قاضیانی

 افسانه راهبر
 خصوصی

 61341010394119 49/66/39 - فنایی یارو

 مینا میرزایی
 خصوصی

 61341010394166 9/4/31 61/64/39 رویا فنایی

 سعید گالنتری 
 جزا

 61341019324111 69/1/31 41/3/39 رویا فنایی

 البنین سرگزی جهانتیغیام 
 خصوصی

 61341010324196 43/3/39 44/3/39 رویا فنایی

 احمد امینی
 عمومی

 61341010396113 9/4/31 49/64/39 زینب سنچولی

 مهدیه جوان
 عمومی

 61341010394119 49/66/39 44/61/39 سعید محمدی صادق

 سمیه جوادی جهانتیغ 
 جزا 

 61341019394164 4/9/31 41/61/39 دکتر محمد رضا رهبر پور 

 جواد غالمی 
 الهیات 

 61341210394166   دکتر حمید رضانیا 

 زینب فریفته 
 الهیات

 61341210326161 49/66/39 42/3/39 دکتر حمید رضانیا
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 بهروز فاضل نیا 
 الهیات

 61341010326140 9/4/31 49/66/39 دکتر حمید رضانیا

 مینا قزاق 
 الهیات 

 61341210324129 96/2/31 49/66/39 رضانیادکتر حمید 

 آرزو سرحدی پیکان 
 عمومی 

 61341010396190 9/4/31 4/64/39 دکتر محمدی صادق 

 قروتخوار  حمزه مزاری
 الهیات 

 61341210394164 49/66/39 3/66/39 دکتر علی آل بویه

 احمد شه بخش راد 
 الهیات 

 6134121039461 49/66/39 3/66/39 دکتر علی آل بویه

 حسین شهرکی 
 خصوصی 

 61341010394113 9/4/39 49/61/39 دکتر علی آل بویه 

 محمد امین میری قلعه نو 
 خصوصی 

 61341010324191 41/0/39 63/2/31 نادر مختاری افراکتی 

 محمد چابک
 جزا

 61341019396110 49/66/39 69/66/39 نادر مختاری افراکتی

 فاطمه میرشکاری
 عمومی

 61341010394169 69/1/31 41/64/39 حمیدرضا رفیعی فنود 

 حسین بیگی  خصوصی
 61341010324112 69/1/31 44/2/39 محمود قیوم زاده

 علی اکبر ادیبی
 جزا

 61341019324119 0/2/39 43/9/39 نادر مختاری افراکتی

 رشته علوم سیاسی

 613410164324123 46/1/31 69/9/39 احمد رضا طاهری علوم سیاسی صفدر خسروی

)سریعا جهت عباس نازلی

 دفاع مراجعه نمایید(
 61341064396142 3/61/39 2/61/39 احمد رضا طاهری  علوم سیاسی

 محمد رضا ابراهیم پور

)سریعا جهت دفاع مراجعه 

 نمایید(

 61341064344169 63/64/39 66/64/39 احمد رضا طاهری علوم سیاسی

 61341064396111 49/66/39 61/61/39 احمد رضا طاهری علوم سیاسی امین اهلل نقشبندی

 61341064396119 43/3/39 41/3/39 احمد رضا طاهری علوم سیاسی ابراهیم کیخا

 61341064324194 41/0/39 91/9/39 احمد رضا طاهری علوم سیاسی اسماعیل نوری

 61341064394164 49/66/39 41/66/39 احمد رضا طاهری علوم سیاسی خالقداد کرد

 61341064394113 49/66/39 60/66/39 سلطانعلی میر علوم سیاسی جواد صانعی پور 

 61341064324120 4/9/31 1/2/39 سلطانعلی میر علوم سیاسی مرتضی میری 

 61341064394110 49/66/39 91/9/31 سلطانعلی میر  علوم سیاسی نعمت اهلل سندگل 
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 61341064394166 49/66/39 60/66/39 سلطانعلی میر سیاسیعلوم  حسن کیخا

 61341064324126 41/0/39 40/2/39 ضیاء خزاعی علوم سیاسی صفیه ثوری

 61341064324122 66/9/39 0/9/39 ضیاء خزاعی علوم سیاسی جاوید بامه

 61341064324120 40/4/39 41/4/39 ضیاء خزاعی علوم سیاسی حجت عباسی 

 61341064324129 66/9/39 9/9/39 ضیاء خزاعی علوم سیاسی خموشیعلیرضا 

 61341064324124 0/2/39 1/2/39 ضیاء خزاعی علوم سیاسی امید شهریاری

 61341064394161 9/4/31 49/61/39 مقصود رنجبر علوم سیاسی مجتبی مالشاهی 

 61341064324121 41/0/39 44/2/39 مقصود رنجبر علوم سیاسی مهدی رمرودی

محسن جعفری 

)سریعا جهت دفاع بیرجندی

 مراجعه نمایید(

 61341064344164 41/64/34 - امیر دبیری مهر علوم سیاسی

 61341064326163 44/61/32 41/61/32 امیر دبیری مهر علوم سیاسی حسین کریمی نخجیری

)سریعا جهت میثم حیدری

 دفاع مراجعه نمایید(
 61341064344166 64/66/39 - امیردبیری مهر علوم سیاسی

 61341064394110 49/66/39 41/2/31 امیردبیری مهر علوم سیاسی امین مهاجر شیخی 

سید علیرضا پور 

)سریعا جهت دفاع موسوی

 مراجعه نمایید(

 6134106326119 63/0/32 - عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی

 61341064396119 43/3/39 41/1/39 عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی اسماعیل عارفی واال

 61341064396161  49/66/39 41/66/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی حمید نوریان 

 61341064326149 41/0/39 4/2/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی مصطفی برازنده

 6141064394114 49/66/39 69/66/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی زهرا فداکار

 61341064324199 41/0/39 41/2/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی مهدی موالیی

 61341919394114 9/4/31 66/64/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی مهدی اربابی

 61341064394161 46/1/31 41/66/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی حسینعلی پیری

 61341064394112 9/4/31 6/64/39 علی اکبر امینی علوم سیاسی سید عباس ساداتی

 61341064394111 49/4/31 49/66/39 مجتبی مقصودی  علوم سیاسی حسین جوینده



دانشجویان دارای کد دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت دفاع از پایان نامه سریعا به 

 پژوهش دانشکده  مراجعه فرمایند

 

 613411064394119 9/4/31 49/66/39 مجتبی مقصودی علوم سیاسی عباس خاک سفیدی 

      

 61341064324192 60/6/39 60/64/32 عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی مرتضی مشهودی

)سریعا گل محمد مطلق

 جهت دفاع مراجعه نمایید(
 61341064396162 64/0/39 - لنا عبدالخانی علوم سیاسی

 61341010394121 69/66/32 1/66/32 احمد میر علوم سیاسی هاشم کریمی

 61341064396121 63/0/32 - رضا جاللی علوم سیاسی محمد مهاجر نیا

 61341064394160 46/4/31 41/64/39 زینب سنچولی سیاسیعلوم  مهدی دهمرده 

 61341064324121 41/0/39 41/2/31 پرویز رضا میر لطفی  علوم سیاسی  حمید اربابی 

 رشته جامعه شناسی

 
 

 61341919324121 41/0/39 4/9/39 اصغر مهاجری جامعه شناسی ریاض بلوچی 

 61341919324193 41/0/39 62/1/39 اصغر مهاجری جامعه شناسی جواد ارمغان

سعید محمدی  جامعه شناسی داود صدقی

 صادق

61/64/39 69/1/31 61341919394162 

سعید محمدی  جامعه شناسی عباس حیران 

 صادق

49/66/39 9/4/31 61341919394113 

سعید محمدی  جامعه شناسی درویش بلوچ نیا 

 صادق

4/64/39 9/4/31 61341919396111 

سعید محمدی  جامعه شناسی رضاییسارا 

 صادق

42/66/39 49/66/39 61341919394116 

 فهیمه دهقان 
 

 61341919394119 9/4/31 40/66/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی

 6÷÷÷÷÷÷61341919394119 9/4/31 4/64/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی غفور شهرکی 

 مریم رکن 
 ابادی 

 6134191939619 9/4/31 46/64/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی

 61341919394110 9/4/31 4/64/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی جالل عیدوزهی 

 6134191934110 9/4/31 4/66/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی حمیده دستجردی 

 61341919394111 9/4/31 4/64/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی شهرام ریسی 

محسن ابراهیم زاده 
 دوم

 61341919396119 43/3/39 49/3/39 سپیده حضرتی جامعه شناسی

پرویز رضا میر  جامعه شناسی حسینعلی اسدی

 لطفی

41/61/39 69/1/31 61341664394169 



دانشجویان دارای کد دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت دفاع از پایان نامه سریعا به 

 پژوهش دانشکده  مراجعه فرمایند

 

پرویز رضا میر  جامعه شناسی میثم پودینه

 لطفی

66/66/39 49/66/39 61341064394169 

 61341919394164 49/66/39 41/66/39 ضیاخزاعی جامعه شناسی محمد زمان محمودی

 6134191939166 9/4/31 41/61/39 غالمرضا میری جامعه شناسی مهرنوش فیروزان

 61341919394161 9/4/31 41/64/39 غالمرضا میری جامعه شناسی مرضیه ابراهیمی

 61341919394169 9/4/31 41/64/39 غالمرضا میری جامعه شناسی غالمعلی جهانتیغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رشته فقه و مبانی حقوق 

 61341010396116 49/66/39 - رویا فنایی فقه حمیده بدیچی آخر

      

 61341210324129 0/2/39 1/2/39 منصور میر فقه محمد راشکی کمک

 61341210394119 49/66/39 40/3/39 محمد رضا کیخا فقه مرضیه عسکری

 61341210394111 49/66/39 40/3/39 محمد رضا کیخا فقه مریم مودی

 61341210394116 49/66/39 66/66/39 محمد رضا مسعودزاده فقه حسینعلی باقری 

 61341210394119 49/66/39 64/66/39 محمد رضا مسعود زاده فقه محمود نجفی

 61341210394112 49/66/39 49/66/39 محمد رضا مسعود زاده فقه فریده ناظر خواجه داد

 61341210394114 49/66/39 64/66/39 محمد رضا مسعودزاده فقه حسینعلی ریگی 

 61341210394162 69/1/31 0/64/39 حمید رضانیا  فقه ساجد عباسی 



دانشجویان دارای کد دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت دفاع از پایان نامه سریعا به 

 پژوهش دانشکده  مراجعه فرمایند

 

      

 61341019396110 49/66/39 69/66/39 نادر مختاری فقه 

محمد صدیق عبدالهی 

 ایرندگانی

 فقه
 61341210396111 49/66/39 41/66/39 رویا فنایی

 61341210326166 44/61/32 41/61/32 امیر حمزه ساالرزایی فقه الهام حسن پور

 61341210394160 69/1/31 46/64/39 محمود قیوم زاده فقه منیره رشید نسب

 6134121039460 46/1/31 64/66/39 سلطانعلی میر فقه زهرا یاسینی 

 61341010326140 69/1/31 43/9/39 محمود قیوم زاده فقه حسن بامری

 61341210394161 69/1/31 3/66/39 علی آل بویه فقه محمد کیخا 

 61341210394169 62/1/31 3/66/39 علی آل بویه فقه شهنوز عظیمی رودسیبی

 61341210394169 69/66/32 1/66/32 حیدر امیرپور فقه سیده نرجس هاشمی


